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Persoonlijk profiel 

Coachend leidinggevende 

Ik ben een resultaatgerichte manager met een coachende stijl van leiding geven. Het beste resultaat 

behaal ik door te zorgen voor een duidelijke lijn als manager en het tegelijkertijd geven van ruimte en 

verantwoordelijkheid aan het team om de taken op te pakken. Kernwoorden om mij als manager te 

beschrijven zijn structureel, richtinggevend, creatief,  hands on, sensitief,  verbindend, oplossingsgericht. 

 

Vrijwilligerswerk 

Ik ben voorzitter van het bestuur en adviseur bij Stidad (Stichting Ideële Advisering). Stidad is een 

adviesbureau voor organisaties met een maatschappelijk doel die geen budget hebben voor commercieel 

advies.  Het advies wordt gegeven door senior adviseurs op het gebied van personeel en organisatie, 

financiën en fondsenwerving, bestuur en beleid, juridische zaken, marketing en communicatie. Onze 

adviseurs zijn professionals die hun kennis en ervaring graag willen delen en op deze wijze invulling geven 

aan hun maatschappelijk betrokkenheid. Alle adviseurs van Stidad doen hun werk als vrijwilliger. Mijn 

eigen opdrachten lopen o.a. bij verschillende patiëntenverenigingen, PGO support, het Theater aan de 

Slinger te Houten en landgoed Bredius in Woerden.  Zie ook www.stichtingideeleadvisering.nl 

 

Hobby’s 

Uitproberen  nieuwe recepten voor familie en vrienden en daarbij passende wijnen schenken, volgen van 

cursussen bij de Vrije Academie op het gebied van kunstgeschiedenis (o.a. 4 colloquiums de geschiedenis van 

de kunst, Griekse mythologie in de kunst, colleges over vrouwelijke kunstenaars), stedentrips om kunst en 

architectuur te ontdekken, wandelen in de bergen (bij voorkeur de Pyreneeën) en het maken van foto’s. 

 

http://www.linkedin.com/in/mariettesijnhorstjonker
http://www.stichtingideeleadvisering.nl/
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 Recente ervaring 

 
Agis Zorgverzekeringen onderdeel Achmea (juni 2001-1  mei 2015) 

 Juli 2014 – 1 mei 2015: Achmea Transfer Centrum 

 Sept 2007 -  juli 2014: Manager Marketing Communicatie Agis Achmea: afdelingen Marketing 
Communicatie, Agis Studio, Database Marketing en Actiemarketing  

 Juli 2006 - sept 2007 juni: Manager Marketing Communicatie Agis, divisie Commercie 

 juni 2001 - juni 2006 : Manager Communicatie Agis, onder RvB 
 

Manager Marketing Communicatie Agis Achmea 

 Leidinggeven aan marketing communicatie adviseurs, de Agis studio en teamleider Dbase 
marketing en teamleider Actiemarketing (span of control: 32 medewerkers incl. 2 teamleiders). 

 Ondersteunen van de marktmanagers bij het behalen van de marketing doelstellingen met 
onderzoek en profiel analyses, communicatieplannen, campagneplannen, uitvoering en 
specialistisch advies. 
Effectiviteit van de marketing campagnes vergroten o.a. door het genereren van meer leads en de 
conversie verhogen. Maar ook door de reductie van de kosten van de campagnes b.v. de kosten 
van porti- en drukwerk en marketingkosten. Alles gebaseerd op analyse van responsegegevens en 
evaluaties. 

 Efficiency van het campagneproces verbeteren op de schakelmomenten tussen de verschillende 
processtappen om zo de kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit te verbeteren. O.a. door het 
invullen van een RASCI model, een procesbeschrijving maken en briefingsformats. 

 Doorvertalen van de Agis positionering naar de doelgroep campagnes in propositie, look&feel en 
profielen. 

 Projectleider op projecten zoals het eindejaarwerk (versturen nieuwe polis en premie aan alle 
verzekerden) van Agis (2006 tot en met 2008), Emailbeleid en procesinrichting (2009),  Project 
Positionering binnen Commercie(2009). 

 Projectdeelnemer inrichting nieuwe zorgbedrijf Achmea. 
 

Manager Marketing Communicatie Agis: 

 Deelname een management team divisie Commercie.  

 Deelname aan projecten zoals introductie nieuwe zorgstelsel, aanbieden nieuwe basiszekering, en 
najaar campagnes. 

 Leiding geven aan communicatie adviseurs (6 personen) en 2 communicatie assistenten. 

 Leiding geven aan Agis studio (6 personen) en 2 drukwerk inkopers. 

 Verbeteren en verder ontwikkelen drukwerkproces. 

 Projectleider eindejaar werk: mailing aan alle bestaande klanten aan het eind van het jaar met als 
onderwerp nieuwe producten en premie. 

 Vertalen nieuwe corporate campagne naar doelgroep campagnes. 
 
Manager Communicatie Agis: 

 Deelname aan het kernteam Communicatie verantwoordelijk voor de opzet van de Agis 
communicatie afdeling na de fusie.  

 Eén van de drie projectleiders project “Agis één merk” verantwoordelijk voor het uitfaseren van de 
oude merken en introduceren nieuwe Agis merk. 

 Deelname aan management team Communicatie. 

 Leiding geven aan communicatie adviseurs (8 personen) en Agis Studio (6 personen) 
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 Opstellen jaarplan inclusief begroting afdeling Communicatie. 

 Opzet en analyses van tijdschrijfsysteem. 

 Ondersteuning hoofd communicatie vanuit portefeuilleverdeling (budgetcontrole, jaarplanning, 
opleidingen, marketingspecialisme, onderzoek, enz.). 

 Medeverantwoordelijk voor corporate communicatie beleid Agis. 

 Verantwoordelijk voor marketingcommunicatie beleid Agis. 

 Overige werkervaring 

ZAO Zorgverzekeringen (voorjaar 1995 – juni 2001) 
Juni 1999 – juni 2001: Manager Marketing & Communicatie 
Sept 1998 – juni 1999: Coördinator Marketing team 
Nov 1995 –  sept 1998: Marketing medewerker 
 
Als coördinator en later als manager verantwoordelijk voor marketing & communicatie beleid ZAO, 
verantwoordelijk voor corporate campagne “ZAO Zorgt”,  opstellen van jaarplan en begroting, 
maandrapportage naar directie, plannings-, functionerings- en beoordelingscyclus, begeleiden 
personeel, projectleider allochtonenbeleid. 
 
Als marketing medewerker: Coördinatie van marketing activiteiten en speciale projecten, coördinatie 
van onderzoek,  desk research, ontwikkelen Marketing Database, analyses en selecties uit bestanden, 
evaluatie marketing acties. 
 
Reaal verzekering (Juli 1991 – februari 1995) 
Half 1993 – febr 1995: Marketing coördinator 
Juli 1992 – febr 1995: List- en databasebeheerder 
Juli 1991 – juli 1992: Marketing analist 
 
Als marketing coördinator het opstellen van de jaarplanning voor het verkoopkanaal “Pensioen 
adviseurs”, coördinatie en uitvoering van de marketing acties volgens de jaarplanning, evaluatie 
marketing acties. 
Als analist en databasebeheerder: Opstellen management informatie, ontwikkeling en beheer 
marketing database, segmentatie van eigen bestanden, selecties van interne en externe bestanden. 
 
Concordia Verzekeringen (Augustus 1988 – juli 1991) 
Coördinator marktonderzoek: Cöordineren marktonderzoek, begeleiden productontwikkeling, 
analyseren actie resultaten, advisering op basis van analyses, marketing service activiteiten, database 
beheer. 
 
PTT Telecommunicatie (Februari 1985 – aug 1988) 
Product manager Klein Zakelijke Markt: Opstellen strategische en operationele plannen,  
coördineren en uitvoeren jaarplannen, analyseren resultaten acties, analyseren  
afzetcijfers, begeleiden stagiaires. 
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 Werkervaring als vrijwilliger 

Voorzitter bestuur en adviseur STIDAD (vanaf september 2014) 
Vernieuwen website: schrijven briefing, opstellen contentplan, bouwen website, fotografie 
Organiseren events voor relaties (o.a. lustrum 5-jarig bestaan, seminars) 
Opstellen relatie en communicatie plan 
Opstellen workflow voor werkproces 
Opstellen plan voor archivering 
 
Advies aan organisaties in zorgsector 

 Anosmie vereniging  
Opstellen missie en visie statement, begeleiden vrijwilligers met het opstellen van een 
communicatieplan, coachen vrijwilligers in uitvoering communicatieplan, sparringpartner tav 
huisstijl. 

 Lyme Vereniging Nederland en Stichting Tekenbeetziekten 
Begeleiden van de besturen in het fusieproces naar één organisatie 

 Stichting Lekker Anders: coaching en ondersteuningtbv productie  bedrijfsplan (inclusief financiële 
paragraaf en communicatieplan) 

 Hospice Kromme Rijnstreek: verbeteren processen en samenwerking, opstellen communicatieplan 

 PGO support: workshop projectplan schrijven tijdens congres, korte introductie communicatie aan 
projectleiders 

 Overige Zorg & Welzijn organisaties zoals NPV Zeist, Stichting Olijf, Gilles de la Tourette, Stichting 
Echt Waar, Taal doet Meer 
 

Advies aan organisaties in natuur en cultuur sector 

 Het Groene Spoor Amersfoort 
Opstellen communicatie plan en verbeteren website. 

 Theater aan de Slinger Houten 
Campagne concept bedacht voor de introductie van een filmhuis in het theater. Communicatieplan 
uitgewerkt. Opening filmhuis maart 2016. 

 Landgoed Bredius Woerden 
Opstellen missie en visie statement, opstellen brand key , opstellen selectiecriteria ter 
ondersteuning van keuzes die gemaakt moeten worden tav de uit te voeren activiteiten. 

 
Top Judo Utrecht 
Organiseren van een relatie avond 
Vernieuwen website: schrijven briefing, opstellen contentplan, overleg met vormgever en webbouwer 
(website per 1 april 2015 actief) 
Voorbereiding en begeleiding van nominatie van TJU als sportvereniging van het jaar 2014 
(georganiseerd door VSU). 
Redactie tweemaandelijkse nieuwsbrief. 
 
JoInspirations 
Zelfstandig bouwen website www.joinspirations.nl 
 

http://www.joinspirations.nl/
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 Opleidingen 

 
2016                       :              Webinar SEO en webinar team branding 
Najaar 2013 : SENS training (training gebaseerd op LEAN) 
2013  :  Management Development Programma Achmea 
2009  : Colleges Digitale Marketing bij Beeckestijn 
Voorjaar 2006 : Colleges Strategische Marketing te Nijenrode, 
2001 - 2004 : Management Development Programma, Agis  
1999  : Inzicht in Invloed, bij Bureau Zuidema 
1999  : Cursus onderhandelen, bij Vergouwen Overduin 
1998  : Data analyse, bij het NVMI 
1994  : Project Management Plus, bij Schouten en Nelissen 
1992  : Voorbereidend Hoger management, bij het ISW 
1990 - 1991 : Direct Marketing Management, bij het NIMA 
1985 - 1986  : Marktonderzoek B, bij het NVvM 
1981 - 1984 : H.E.A.O. richting Commerciële Economie te Utrecht 
1975 - 1981  : Atheneum te Waalwijk 

  

 

 


